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1 আমার স�ািনত মুজািহদ েনতৃবৃ� ও কমা�ার ভাইেদর �িত! 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

بينا حممد املبعوث رمحة احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على ن

 للعاملني وعلى آله وصحابته أهِل العزائم الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الدين

 

সম� �শংসা আ�াহর জনয্, িযিন জগতসমূেহর �িতপালক। শুভ পিরণিত মু�াকীেদর জনয্। শাি� শুধু 

জািলমেদর জনয্। রহমত, শাি� ও বরকত বিষর্ত েহাক আমােদর নবী মুহা�দ ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর, যােক 

জগতবাসীর জনয্ রহমত �রূপ ে�রণ করা হেয়েছ। তার পিরবারবগর্ ও সাহাবােদর উপরও, যারা িছেলন দৃঢ় 

িহ�েতর অিধকারী এবং পূত-পিব� এবং িকয়ামত পযর্� যারা িন�ার সােথ তােদর অনুসরণ করেব তােদর 

উপরও। 

 

আমার স�ািনত মুজািহদ েনতৃবৃ� ও কমা�ার ভাইেদর �িত! 
(আ�াহ তােদর েহফাজত করুন ও পথ�দশর্ণ করুন!) 

আপনােদর ভাই আিতয়য্াতু�ার (আ�াহ তােক ক্ষমা করুন) পক্ষ হেত, 

আমার স�ািনত ভাইেদর............... �িত।  

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু�ািহ ওয়াবারাকাতুহ। 

আ�াহই সবার উে�র্। আশা কির আপনারা ভাল আেছন এবং েনককােজ ও তাকওয়ার পােথয় �হেণ অিধক 

সুেযাগ লাভ করেছন। 

তারপর, 

আ�াহ তা’আলা বেলন:  

{ ْنَساَن َلفِ   { َوتـََواَصْوا اِبلصَّْربِ ي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا اِبْحلَقِّ َواْلَعْصِر ِإنَّ اْإلِ
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“কােলর শপথ! ব�ত মানুষ অিত ক্ষিতর মেধয্ আেছ। তারা বয্তীত, যারা ঈমান আেন, সৎকমর্ কের এবং 

এেক অনয্েক সেতয্র উপেদশ েদয় ও এেক অনয্েক সবেরর উপেদশ েদয়”। (সূরা আল-আসর) 

আেরক আয়ােত বেলন:  

{ َ ِإنَّ اهللََّ  مثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوا اهللَّ  { َشِديُد اْلِعَقابِ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

“েতামরা সৎকমর্ ও তাকওয়ার েক্ষে� এেক অনয্েক সহেযাগীতা করেব। গুনাহ ও জুলুেমর কােজ এেক 

অনয্েক সহেযাগীতা করেব না। আ�াহেক ভয় কের চেলা। িন�য়ই আ�াহর শাি� অিত কিঠন”। (সূরা 

মািয়দা: ২) 

আেরক আয়ােত বেলন:  

{ ْجنِيَل َوَما أُْنِزَل ِإلَيْ  مْ ُكْم ِمْن رَبِّكُ ُقْل َ� َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ } 

“বেল দাও, েহ িকতাবীগণ! েতামরা যতক্ষণ পযর্� তাওরাত ও ইনজীল এবং (এখনও) েয িকতাব েতামােদর 

�িতপালেকর পক্ষ েথেক েতামােদর �িত নািযল করা হেয়েছ, তার যথাযথ অনুসরণ না করেব, ততক্ষণ 

েতামােদর েকানও িভি� েনই, যার উপর েতামরা দাঁড়ােত পার”। (সূরা মািয়দা:৬৮) 

আিম িনেজেক এবং আমার ভাইেক �রণ কিরেয় িদি� আমােদর �িত আ�াহর অনু�েহর কথা, কারণ িতিন 

আমােদরেক তার ইবাদেত িনেয়ািজত কেরেছন এবং আমােদরেক বািনেয়েছন তার পেথর মুজািহদ, তার 

�ীেনর সাহাযয্কারী ও তার কািলমা বুল�কারী। এমন কিঠন সমেয়, যখন অিধকাংশ মানুেষর উপর দুিনয়া ও 

তার িফৎনাসমূহ �ভাবশালী হেয় উেঠেছ। �ভাবশালী হেয় উেঠেছ �বৃি� পূজা এবং জীিবত ও মৃত 

তাগুতেদর পূজা। তাই এই মহা িনয়ামেতর জনয্ আ�াহর �শংসা করিছ এবং তার িনকট �াথর্না কির, িতিন 

আমােদরেক তার শুকিরয়া আদায় করার তাওফীক দান করুন এবং তার �রণ, তার কৃতজ্ঞতা ও উ�মভােব 

তার ইবাদত করেত সাহাযয্ করুন। 

তারপর �রণ কিরেয় িদি� েসই গুরু দািয়ে�র কথা, যার মাধয্েম আ�াহর আমােদরেক এবং আপনােদরেক 

পরীক্ষা করেছন। িন�য়ই এিট একিট আমানত। েযমনটা নবী ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক জািনেয় িদেয়েছন।  

এটা িকয়ামেতর িদন লা�না ও অনুেশাচনা, তেব েয তা যথাযথভােব �হণ কেরেছ এবং তার দািয়� আদায় 

কেরেছ, েস বয্তীত। আর বা�া কখেনা এই দািয়� আদায় করেত পারেব না, তেব যিদ আ�াহ তােক সাহাযয্ 

কেরন ও তাওফীক দান কেরন, তােক সিঠক পথ�দশর্ন কেরন ও েশাধের েদন, তােক দান কেরন তাকওয়া 
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এবং স�ুেখ ও প�ােত তার ভয়, দান কেরন দৃঢ় িব�াস ও শি� এবং সাহাযয্ কেরন এই কতৃর্� ও 

দািয়�েক ইবাদত ও ৈনকটয্ লােভর মাধয্ম িহসােব �হণ করার জনয্, তেবই েকবল েস পারেব।  

আর এর প�া হল আ�াহর ইবাদেত কেঠার পির�ম করা, তার কােছ মুখােপক্ষী হওয়া, তার সামেন অসহায়� 

�কাশ করা, তার জনয্ িবনয়ী হওয়া এবং �কােশয্ ও েগাপেন সবর্সােধয্ তার ইবাদেত ি�র থাকা। সােথ 

সােথ িবনয় অবল�ন, নফস দমন ও নফেসর ম� �েরাচনার বয্াপাের ভয় ও আশ�ায় থাকা।  

আর এর জনয্ সহায়ক িবষয় হে�, আ�াহেক অিধক �রণ করা, অিধক দু’আ করা, রাি�জাগরণ করা, নফল 

েরাজা রাখা, েনককার েলাক ও পরেহজগার আেলমেদর সােথ উঠা-বসা করা, তােদরেক িনকটবতর্ী করা এবং 

পরকালকামীেদরেক িনেজর একা� স�ী, সাথী ও সহেযাগী বানােনা। দুিনয়াদার, অহংকার �দশর্নকারী, 

দাি�ক, দূরাচারী, ও কম আমানতদার েলাকেদর েথেক দূের থাকা। 

 

স�ািনত ভাই!  

এই কেয়কিট লাইন আপনােদর উে�েশয্ িলখিছ, আ�াহর আেদশ পালেনর েচ�া িহসােব। িতিন আমােদরেক 

আেদশ কেরেছন পর�েরর কলয্াণ কামনা করেত, পর�রেক সেতয্র উপেদশ িদেত, পর�রেক ৈধেযর্য্র 

উপেদশ িদেত, কলয্াণ ও তাকওয়ার কােজ এেক অনয্েক সহেযাগীতা করেত, মুসলমানেদর জনয্ ও 

দািয়�শীলেদর জনয্ কলয্াণ কামনা করেত, সৎকােজর আেদশ করেত ও অসৎকাজ েথেক িনেষধ করেত, 

আ�াহর রা�ায় িজহাদ করেত এবং ইলম ও আ�াহ তা’আলা েয জ্ঞান ও অিভজ্ঞতার িনয়ামত দান কেরেছন, 

তার যাকাত আদায় করেত। 

েকান সে�হ েনই, আমরা সবাই একই েনৗকার যা�ী। েযমন হািদেস এেসেছ, ইমাম বুখারী তার সহীেহ এবং 

ইমাম িতরিমিয তার সুনােন নুমান ইবেন বশীর রা: েথেক বণর্না কেরেছন: িতিন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص েথেক বণর্না 

কেরন, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলন:  

“যারা আ�াহর সীমাসমূেহর উপর �িতি�ত আর যারা তােত পিতত তােদর দৃ�া� হল এমন এক স�দায়, 

যারা লটারীেত একিট েনৗকায় আেরাহন কেরেছ। তাই েকউ উপর তলায় জায়গা েপেয়েছ, েকউ িনচ তলায় 

জায়গা েপেয়েছ। ফেল িনচ তলার েলাকেদর পািন আনেত হেল উপর তলার েলাকেদর উপর িদেয় অিত�ম 

করেত হত। তাই তারা বলল, আমরা আমােদর অংেশ িছ� কের িনব, উপরওয়ালােদরেক আর ক� িদব না। 
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এখন যিদ উপর তলার েলােকরা তােদরেক আপন কেমর্ েছেড় েদয়, তাহেল েতা সকেলই �ংস হেব। আর 

যিদ তােদর হ� েচেপ ধের, তাহেল তারাও মুি� পােব এবং সকেলই মুি� পােব”। 

িন:সে�েহ আমােদর িজহাদী উ�েতর চলার পেথ সবর্দাই তারা আমােদর পক্ষ েথেক পথ�দশর্ন ও েশাধের 

েদওয়ার �েয়াজন েবাধ কের। কারণ  িবচুয্িতর পথ অেনক। আর আমােদর েকউই তা েথেক িনরাপদ নই। 

একমা� েয সবর্দা মহান আ�াহর আ�য় �হণ কের এবং িভতের-বািহের, �কােশয্-েগাপেন সবর্দা তার 

সাহাযয্ �াথর্না কের েসই মু�।  

আ�াহ তা’আলা বেলন: 

 {وَمن يعتصم ابهلل فقد ُهِدَي إىل صراٍط مستقيم}

“েয বয্ি� আ�াহর আ�য়েক মজবুতভােব আকেড় ধের, তােক সরল পথ পযর্� েপৗঁেছ েদওয়া হয়”। 

সুতরাং আ�াহর িনরাপ�া বয্তীত েকান িনরাপ�া েনই। েয আ�াহর আ�য় �হণ কের েস ছাড়া েকউ িফৎনা 

েথেক মুি� পায় না- {ال عاصم اليوم من أمر هللا إال َمن رحم} “আজ আ�াহর েথেক রক্ষা করার েকউ েনই, 

েকবল েসই ছাড়া, যার �িত আ�াহ দয়া করেবন” ।  

একমা� েসই সফল হয়, েয আ�াহর আ�য় �হণ কের, সবর্দা আ�াহর কাতাের ও তার অিভভাবকে� থােক, 

তার আেদশ পালন কের এবং তার পিব� স�ার ইবাদেত রত থােক। একমা� এমন বয্ি�ই �কৃত সাহাযয্ 

লাভ কের, এমন বয্ি�ই তাওফীক ও সিঠক পেথর িদশা লাভ কের, তারই েশষ পিরণিত সফল হয়, তার-ই 

�ংেসর েকান ভয় েনই এবং েসই এমন বয্বসােয়র আশাবাদী, যা কখেনা েলাকসান হয় না। 

আ�াহ তা’আলা বেলন:  

 {َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اهللَِّ اْلَعزِيِز اْحلَِكيمِ  }

“সাহাযয্ েতা েকবল পরা�মশালী �জ্ঞাময় আ�াহর পক্ষ েথেকই”। (সূরা আেল ইমরান:১২৬) 

 {َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ }

“সাহাযয্ েতা েকবল আ�াহর পক্ষ েথেকই। িন�য়ই আ�াহ পরা�মশালী, �জ্ঞাময়”। (সূরা আনফাল:১০) 

 



 

 

5 আমার স�ািনত মুজািহদ েনতৃবৃ� ও কমা�ার ভাইেদর �িত! 

আেরক �ােন বেলন: 

{ ْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ اِبهللَِّ َعَلْيِه تـَوَكَّ  } 

“আর আিম যা িকছু করেত পাির, তা েকবল আ�াহর সাহােযয্ই পাির। আিম তারই উপর িনভর্র কেরিছ এবং 

তারই িদেক রুজু হই”। (সূরা হুদ:৮৮) 

আেরক �ােন বেলন: 

ُلوَن ِكَتاَب اهللَِّ َوَأقَاُموا الصََّالَة َوَأنـَْفُقوا ِممَّا رَ { َزقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعَالنَِيًة يـَْرُجوَن ِجتَارًَة َلْن تـَُبوَر لِيـَُوفِّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ

 }ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكورٌ 

“যারা আ�াহর িকতাব িতলাওয়াত কের, নামায কােয়ম কের এবং আিম তােদরেক েয িরিযক িদেয়িছ তা 

েথেক (সৎকােজ) বয্য় কের েগাপেন ও �কােশয্, তারা এমন বয্বসােয়র আশাবাদী, যা কখেনা েলাকসান হয় 

না, যােত আ�াহ তােদরেক তােদর পূণর্ �িতফল েদন এবং িনজ অনু�েহ আরও েবিশ দান কেরন। িন�য়ই 

িতিন অিত ক্ষমাশীল, অতয্� গুণ�াহী”। (সূরা ফািতর: ২৯,৩০) 

 

ি�য় ভাই!  

আমােদর সবর্দা একিট গুরু�পূণর্ িজিনস িচ�া করা উিচত:  

আমােদর কী লাভ হেব, যিদ আমরা শ�েদর উপর িবজয় লাভ কির, তােদরেক পরািজত কির, তােদরেক 

�ংস কের েদই এবং তােদর েথেক �িতেশাধ �হণ কির...আমরা েসই রা� �িতি�ত কের েফিল, যা 

আমােদর উে�শয্, ইসলামী রা� এবং এই লড়াইেয় এই যুে� আমরাই িবজয় লাভ কির... িক� আ�াহ 

আমােদর �িত অস�� থােকন!! আমােদর অবাধয্তার কারেণ, আমােদর �কাশয্ ও েগাপনীয় গুনােহর 

কারেণ? অত:পর পরকােল আমােদর েশষ পিরণিত এই হয় েয, আমরা আগুেন �েবশ কির?!! আ�াহর 

আ�য় চাই!  

নবী ملسو هيلع هللا ىلص িক বেলনিন, “আ�াহ পািপ� বয্ি�র �ারাও এই �ীনেক সাহাযয্ করেবন”?  

তাই গুরু�পূণর্ কথা এবং �ায়ী ও অতয্াবশয্কীয় উপেদশ হল:   
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আমরা বাইের ও অ�করেণ, েগাপেন ও �কােশয্ সবর্দা আ�াহর �ীন, তার শরীয়ত ও তার িবধানাবলীর উপর 

অটল থািক, অত:পর আমােদর পিরবার, অনুসারী, মা’মুর/�জা ও অধীন� তথা যারাই আমােদর কতৃর্�াধীন 

আেছ, তােদর মােঝও আ�াহর আেদশ �িতি�ত কির। আমরা আ�াহর জনয্ই দান কির; আ�াহর জনয্ই 

বারণ কির, আ�াহর জনয্ই ভালবািস; আ�াহর জনয্ই ঘৃণা কির, আ�াহর জনয্ই ব�ু� ও ৈনকটয্ �হণ কির; 

আ�াহর জনয্ই শ�তা ও দূর� অবল�ন কির এবং আ�াহর জনয্ই স�� কির; আ�াহর জনয্ই ে�াধাি�ত 

কির। 

ি�য় ভাই!  

কতগুেলা গুরু�পূণর্ িবষয়, যা আমােদর জনয্ ওয়ািজব �ায়: 

ত�েধয্ ১.    

আমরা েজার �েচ�া চালাব, আমােদর অনুসারী ও আমােদর দেলর সদসয্েদর মােঝ িফকহ, িবশু� উপকারী 

ইলম, অনুধাবনশীল ইলম এবং ইসলামী সং�ৃিতর িব�ার ঘটােনার। ি�নী মা�াসা �িত�া করার মাধয্েম। 

শরয়ী তািলমী েকাসর্ (দাওরােয় শিরয়াহ) ও ইলমী হালাকা �িত�া করার মাধয্েম। ইলম িশখার জনয্ ছা� 

ে�রণ করার মাধয্েম, যােত তারা ভিবষয্েতর আিলম হেত পাের।    

আমােদর মসিজদগুেলােত, নামােযর �ােন ও সামািজক �ানসমূেহ দরস চালু করার মাধয্েম। িকতাবাদীর 

�সােরর (�কােশর) মাধয্েম। অধয্য়ন ও ইলম অজর্েনর গুরু� �দােনর মাধয্েম এবং েনককার ও 

আমানতদার আহেল ইলমেদর (উলামােদর) সাহচযর্ �হণ ও তােদরেক �াধানয্ েদওয়ার মাধয্েম। 

এই িবষয়গুেলাই বয্াপকভােব �েয়াজন। কারণ উপকারী ইলম এবং অিধক সংখয্ক উলামা ও তািলবুল ইলমই 

এই উ�াহ ও জামােতর িনরাপ�ার চািবকািঠ। 

অত:পর িবেশষ কের আমরা মুজািহদ, আমােদর জনয্ েয ইলমিট জানা অতয্াবশয্ক এবং আমােদর অনুসারী 

ও মুজািহদ জামােতর সদসয্েদর মােঝ �সার করা অতয্াবশয্ক, তাহল িজহােদর িবিধ-িবধান (তথা যু� ও 

হতয্ার িবিধ-িবধান)। কােদর সােথ যু� করা ও কােদরেক হতয্া করা আমােদর জনয্ জােয়য এবং কােদরেক 

হতয্া করা নাজােয়য। েকান্ মাল আমােদর জনয্ �হণ করা জােয়য, েকান্ মাল �হণ করা না-জােয়য? এবং 

আমােদর �েতয্েকর জনয্ িজহাদ ও এতদসংি�� অনয্ানয্ �ােন েকান কাজিট করা জােয়য, েকানিট করা না-

জােয়য? এসকল িবধানগুেলা জানা অতয্াবশয্ক।      
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এেক্ষে� িকছু বয্াপক ও সামি�ক মূলনীিত মুজািহদেদরেক েমেন চলেত হয়। আর এর পূণর্ িবে�ষণ জানা 

থােক উলামােদর। কারণ সাধারণ মুজািহদেদর জনয্ সকল িবে�ষণ বা অিধকাংশগুেলা জানাও স�ব নয়। 

িন:সে�েহ িজহাদী সফর যত দীঘর্ হয়, তােত এমন িকছু েলাকও �েবশ কের, যারা িজহােদর �কৃত েলাক 

নয়; বরং তােদর েবিশ �েয়াজন পথ�দশর্ন, সংেশাধন, তদারিক ও পযর্েবক্ষেণর। আর এই �েরই এখন 

আমরা। কারণ বতর্মােন আমরা মুজািহদেদর মােঝ অিধক ভুল-িবচুয্িত লক্ষয্ করিছ, অজ্ঞতার কারেণ অথবা 

মুজািহদেদর কাতাের িবিভ� দল ও ে�ণীর এমনসব েলাকেদর অনু�েবেশর কারেণ, যারা সহীহ ইসলামী 

দীক্ষা পায়িন এবং যােদর মােঝ এখেনা জােহলী ৈবিশ�য্, চািরি�ক �িট-িবচুয্িত ও �ীনদািরর ঘাটিত রেয় 

েগেছ। আহেল ইলমেদর ভাষায় যারা হে� ‘ফু�ার’ (পাপী বা গুনাহগার), িক� তারা িজহাদ করেছ!! 

তাই এটা আ�েযর্র িবষয় নয় েয, আমরা এখন িজহাদী সংগঠনগুেলার বয্াপাের িবকৃিত, িবচুয্িত ও �ংেসর 

আশ�া করেবা। আ�াহ তা’আলার িনকটই মুি� ও পির�াণ কামনা করিছ। তাই এখন উ� মাসআলাগুেলার 

গভীর িবে�ষণ আবশয্ক হেয় পেড়েছ।  

তাই বলিছ: আবশয্কীয় ইলেমর েয সকল শাখাগুেলা আমােদর জনয্ জানা ও মুজািহদেদর মােঝ �চার করা 

এবং তােক যথাথর্ িফকহ, দৃঢ় �জ্ঞা ও  পিরপূণর্ দািয়ে�র সােথ উপ�াপন করা আবশয্ক তার মেধয্ একিট 

হে�: 

মুসলমানেদর রে�র পিব�তার গুরুে�র ইলম ও তার বড়ে�র কথা অ�ের ে�ািথত করা। কারণ একজন 

মুিমনেক হতয্া করা কবীরা গুনাহ সমূেহর মেধয্ সবেচেয় বড় গুনাহ। শরয়ী দিলেলর আেলােক বুঝা যায়, 

স�বত আ�াহর সােথ কুফর ও িশরেকর পের এটাই সবেচেয় বড় গুনাহ। কারণ িকতাব-সু�ায় এর 

ধমিকগুেলা সবেচেয় ভয়ংকর। একারেণ েয এেত পিতত হেয়েছ তার সফল হওয়ার আশা এেকবাের ক্ষীণ।  

েযমন নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: “মুিমন ততক্ষণ পযর্� তার �ীেনর তাবুেত থােক, যতক্ষণ েস েকান হারাম র� 

�বািহত কের না”। বণর্না কেরেছন ইমাম বুখারী। 

একথা বলা যােব না েয, এটা েতা �েতয্ক মুজািহদই জােন; কারণ বা�বতা তার সমথর্ন িদে� না, িবেশষ 

কের উপজাতীয় অ�লগুেলােত, আফগািন�ােনর অিধকাংশ এলাকাগুেলােত এবং পািক�ােনর উপজাতীয় 

এলাকাগুেলােত। কারণ উপজাতীয় েলাকেদর মােঝ ঝগড়া-িববােদর সময় অবােধ র�পাত করা এবং হতয্া ও 

�িতেশােধর সং�ৃিত বয্াপকভােব �চিলত। যােত সাধারণত: আ�াহর আেদেশর েতায়া�া করা হয় না এবং 

সিতয্কারােথর্ তা মানা হয় না। হয্াঁ, যারা মজবুত �ীনদার ও দৃঢ়ভােব তাওহীেদর অনুসারী তারা েমেন চেলন। 

তেব তােদর সংখয্া খুব কম।    



 

 

8 আমার স�ািনত মুজািহদ েনতৃবৃ� ও কমা�ার ভাইেদর �িত! 

েমাটকথা মুজািহদেদর কাতারসমূেহ কাযর্গতভােব এই ইলমিট (অথর্াৎ মুসলমােনর রে�র উ� স�ান এবং 

তার হক তথা তার র�, স�দ ও  ই�েতর উ� স�ােনর ইলমিট) �সার করা আমােদর উপর আবশয্ক। 

ইলম �চােরর সকল উপায় অবল�ন কের এটা করা উিচত।     

আমােদর আিমর ও দািয়�শীলেদর উপর আবশয্ক, আমরা অনুসারীেদরেক এ েথেক বাধা িদব, তােদরেক 

তদারিক করব এবং আমােদর িনেজেদর মােঝ শরীয়ত বা�বায়ন করব... আ�াহর িবধানাবলী েমেন চলা, 

আ�াহর ইবাদেত অটল থাকা এবং েয অবাধয্ হয় তার উপর শাি� �েয়াগ করার মাধয্েম।     

আর যিদ আমরা এটা না কির, আমােদর সামািজক অব�ান ধের রাখার �িত ঝুেক পিড়, একজন আেরক 

জেনর সােথ সু�রভােব (তাল িমিলেয়) চিল,  আিমরগণ মা’মুর বা অনুসারীেদরেক ও অধীন� আিমরেদরেক 

তদারিক করেত, তােদর ভােলা কােজর আেদশ ও অনয্ায় েথেক িনেষধ করেত, তােদরেক আ�াহর আনুগেতয্ 

উৎসািহত করেত এবং আ�াহর শরীয়েতর উপর দৃঢ় করেত দুবর্লতা �দশর্ন কির, তাহেল িনি�ত আমরা 

বয্থর্ হব, সীমাল�নকারী হব। আমােদর পিরণিত হেব �ংস। আ�াহর আ�য় �াথর্না কির এ েথেক। েহ 

আ�াহ! আমরা েতামার অস�ি� েথেক েতামারই আ�য় �াথর্না কির।   

এমতাব�ায় আপনােদর বয্াপাের আিম, আমােদর েনতৃবৃ� ও আমােদর ভাইরা সাক্ষয্ িদি� েয, আমরা 

েযেকান শরীয়ত ল�নকারী েথেক স�কর্মু�। আমরা েসই বয্ি�েকই ভালবািস, েসই বয্ি�র সােথই ব�ু� 

কির, েসই বয্ি�রই ৈনকটয্ কামনা কির এবং েসই বয্ি�র �িতই স�ি� েপাষণ কির, েয আ�াহর ব�ু, তার 

অনুগত, তার অিভমুখী, তার �িতই মেনােযাগী, তার কৃতজ্ঞতা আদায়কারী এবং তােক অিধক �রণকারী। 

আর আমরা েসই বয্ি�েক ঘৃণা কির, তার েথেক দূর� অবল�ন কির এবং তার েথেক েবঁেচ থািক, েয এর 

িবপরীত। চাই েস েয-ই েহাক না েকন। 

 

এর কাছাকািছ আেরকিট িবষয় হল:  

আমরা ইে�শহাদী অিভযান ও েয সম� অিভযােন ফুকাহােয় েকরােমর ভাষায় মানবঢাল বয্বহার করা হয় তার 

িব�ািরত িফকহ, তার সীমােরখা ও মূলনীিতসমূেহর �িত গুরু� িদব, আমােদর সদসয্েদর সামেন তার বয্াখয্া 

করব, িবেশষ কের আমােদর সদসয্েদর দুই ে�ণীর েলাকেদর সামেন তার বয্াখয্া করব: সামিরক কাযর্িনবর্ািহ 

েনতৃবৃে�র সামেন (যারা পিরক�না �ণয়ন ও অিভযান পিরচালনার দািয়�শীল) এবং কাযর্করকারী 

মুজািহদেদর সামেন, অথর্াৎ িফদায়ীেদর সামেন। আমরা অেনকবার িফদায়ীেদর েথেক অমেনােযাগীতা, অজ্ঞতা 
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ও গাফলিত েদখেত েপেয়িছ। কখেনা িফদায়ী হয় কমবয়সী যুবক, েয উে�খেযাগয্ েকান ইলম বা �ীনী 

তারিবয়াত অজর্ন কেরিন।  

তার েচেয়ও ভয়ংকর িবষয় হল, কখেনা তােক �ীনী �া� িবষয়িটই িশিখেয় েদওয়া হয় (আ�াহর আ�য় 

�াথর্না করিছ)। েস তা িশেখ তাই বা�বায়ন কের। েযমন িকছু মুজািহদই তােক একথা িশখায় েয, এই মহা 

সড়েক েয েলাকগুেলা (সাধারণ জনগণ) আেছ, তারা মুনািফক, তারা হেকর বয্াপাের এবং মুজািহদেদর সাহাযয্ 

করা েথেক চুপ কের আেছ। তারা তাগুত ও মুরতাদেদর সােথ। তারা তােদর �িত স��... এজাতীয় আেরা 

কথা!! এজনয্ তােদর েকউ িনহত হেল তার �িত �েক্ষপ কেরা না। তােদর রে�র জনয্ েতামার েকান িহসাব 

হেব না!   

িন:সে�েহ একথাগুেলা বয্াপকভােব বলা মারা�ক ভুল, �� পথ��তা ও মহা ফয্াসাদ। কারণ মহাসড়েক, 

বাজাের ও সাধারণ মুসিলম শহরগুেলােত েয সকল সাধারণ জনগণ আেছ, যােদরেক তাগুতরা শাসন করেছ, 

েমৗিলকভােব তােদর উপর ইসলােমর হুকুমই আেরাপ করা হয়।   

এছাড়া তােদর মােঝ বহুেলােকর িম�ণ রেয়েছ। তােদর মেধয্ েনককারও আেছ, বদকারও আেছ। হয্াঁ, কখেনা 

তােদর মােঝ কােফর ও মুরতাদও পাওয়া যায়। একারেণই েতা িনিদর্� কের উ� েলাকিটেক পাওয়া েগেল 

তার র� হালাল। িক� সাম�ীকভােব আমােদর শহরগুেলােত ও সাধারণ মুসিলম েদশগুেলােত যারা আেছ, 

তােদর বয্াপাের েতা অকাটয্ভােব মুসিলম হওয়ার হুকুমই আেরাপ করা হয়। িকতাব-সু�াহর দিললসমূেহর 

আেলােক এবং মুসলমানেদর মােঝ �চিলত মাযহাবসমূেহর িফকেহর আেলােক। এই মাসআলার িবশদ 

আেলাচনা িকতাবাদীর যথাযথ �ােন রেয়েছ। েয এর িবপরীত বলেব, িনঘর্াত েস সীমাল�ন কেরেছ, পথ�� 

হেয়েছ এবং আহেল ইলমেদর েথেক িভ� পথ অবল�ন কেরেছ।        

তাই সাধারণ জনগণ মুসলমান, যিদও তােদর মেধয্ পাপ-পি�লতা, �িট-িবচুয্িত ও িজহাদ হেত বেস থাকাসহ 

অনয্ানয্ সমসয্াবলী রেয়েছ। তাই েয েকান �েক্ষপ না কেরই ই�াকৃতভােব েজেন শুেন তােদরেক হতয্া 

করেত শুরু কের এই ধারণা কের েয, তারা এমন এমন..পূেবর্ েযগুেলা উে�খ করা হেয়েছ, েয বয্াি� এরূপ 

করেব েস পথ��, ইলম ও িফকেহর সীমাবিহভূর্ত, হারােম িল�, আ�াহ তা’আলার ে�াধ, অস�ি� ও শাি�েত 

পিতত এবং অিচেরই আ�াহ সুবহানাহু তার উপর বয্াথর্তা চািপেয় িদেবন এবং তার উপর শ�েদরেক 

ক্ষমতাশালী করেবন। (নাউজুিব�াহ িমন যািলক)  
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স�ািনত ভাই!  

যিদ উপেরাে�িখত িবষয়গুেলার েকানিট আপনােদর অধীন� েকান মুজািহেদর কমর্প�া হয়, তাহেল আশা 

রািখ, আপনারা শরয়ী ইলেমর িচিকৎসা বয্ব�ার মাধয্েম তােদরেক েশাধরােবন। এিট একিট িবক�হীন 

দািয়�, যা একু্ষিণ পালন করা আবশয্ক। সেবর্া� �তগিতেত তােদর হাতেক িনবৃ� করা আবশয্ক। অনয্থায় 

আিম আপনােদরেক এর ভয়াবহতা ও ম� পিরণিত স�েকর্ সতকর্ করিছ। তাই একু্ষিণ সংেশাধেনর জনয্ 

অ�সর হউন।  

এটােকই আপনােদর সবেচেয় �িণধানেযাগয্ িবষয় বানান। আ�াহ  আপনােদর অব�ার সংেশাধন করুন এবং 

আপনােদরেক সাহাযয্ করুন- 

 {� أيها الذين آمنوا إن تنصروا هللا ينصركم ويثّبْت أقدامكم}

“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা যিদ আ�াহেক সাহাযয্ কর, তাহেল আ�াহ েতামােদরেক সাহাযয্ করেবন এবং 

েতামােদর পা দৃঢ় করেবন”। 

অত:পর �ীন ও দুিনয়ার সকল মাপকািঠেতই এটা েদখার িবষয় েয, েসই রাজৈনিতক বয্ব�া ও সং�ার 

আে�ালন িকভােব সফল হেত পাের, যার অনুসারী ও দািয়�শীলগণ সাধারণ জনগেণর কমর্সং�ােনর জনয্ 

কাজ কের না? তােদরেক আকৃ� ও অ�ভূর্� করার েচ�া কের না?  

িকভােব তােদর রাজৈনিতক বয্ব�া ও আে�ালেনর সফলতা আশা করা যায়, যখন জনগণ তােদরেক ঘৃণা 

কের, �িতিদন তােদর েথেক পলায়ন কের? আর তােদর অব�ার ভাষা এই �বাদবচেনর মত: " وجد�هم اخبـُْر

ْقُلهْ تَـ  " “যাচাই কের েদখ, ঘৃণা করেব”। (অথর্াৎ তােদর �কৃত অব�া জানেল তােদর �িত ঘৃণা সৃি� হেব) 

িকভােব মানুেষর েসই রাজৈনিতক বয্ব�া সফল হেত পাের, যার বয্াপাের মানুেষর িব�াস ও ব�বয্ হল: 

{ صلحنيإن تريد إال أن تكون جّباراً يف األرِض وما تريد أن تكون من امل } 

“তুিম েতা েকবল েদেশ ক্ষমতাশালী হেত চাও, তুিম েতা শাি� �িত�াকারী হেত চাও না”। 

যখন এরূপ মত বয্�কারীেদর সংখয্া েবেড় যােব, মানুেষর মােঝ এই ধারণা �সার লাভ করেব আর এই 

বয্ি�র কাজ-কমর্ও তার সমথর্ন িদেব, তার েথেক ভুেলর �িতিবধান আর দয়া, ভালবাসা ও অনু�হ পাওয়া 

যােব না, তখন!! 
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এমনটা িকভােব হেব, অথচ রাসূ�াহ ملسو هيلع هللا ىلص, িযিন আ�াহর িনকট সম� মানুষ অেপক্ষা স�ািনত তার বয্াপাের 

আ�াহ তা’আলা বলেছন: {ولو كنَت فظاً غليَظ القلِب النفضوا من حولك} 

“তুিম যিদ রূঢ় �কৃিতর ও কেঠার হৃদয় হেত, তেব তারা েতামার আশপাশ েথেক িবিক্ষ� হেয় েযত”।    

তাই েকান সে�হ েনই, মুজািহদ েনতৃবৃে�র উপর আবশয্কীয় দািয়�, তারা িনজ অনুসারীেদরেক তািলম ও 

তারিবয়া িদেব এবং �থেম িনেজরা এই গুেণ গুণাি�ত হেব, তােদরেক মানুেষর উপর ে�হশীল, দয়াশীল ও 

সহজকারী হওয়ার, তােদর �িট-িবচুয্িত ও সমসয্াবলীর উপর ৈধযর্য্শীল হওয়ার, ন�তা, েকামলতা ও 

ধীর�ীরতার সােথ তােদর সংেশাধন �য়াসী হওয়ার এবং িনকৃ�তম প�ায় তােদরেক হতয্া ও শাি� �দােন 

তিড়ৎ�বণ না হওয়ার দীক্ষা িদেব। 

রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص যখনই েকান ৈসনয্বািহনী ে�রণ করেতন বা কাউেক েকান দল বা েসনাবািহনীর আিমর বানােতন, 

তােকই এই উপেদশগুেলা িদেতন, যা অেনক হািদেস এেসেছ: "يّسروا وال تعّسروا وبّشروا وال تنّفروا"  
“সহজ করেব; কিঠন করেব না, সু-সংবাদ িদেব; িবত�� করেব না”।  

আমরা িক এ িবষয়গুেলা িচ�া কেরিছ? এর মমর্ উপলি� কেরিছ ও তার উপর আমল কেরিছ? 

ত�েধয্ ২.  

আমােদর উপর অবশয্ কতর্বয্, মুজািহদেদরেক �ীেনর বয্াপাের িবিভ� রকেমর সীমাল�ন েথেক েহফাজত 

করা। িবেশষ কের মানুেষর উপর কুফেরর হুকুম আেরাপ করার বয্াপাের। কারণ �ীেনর বয্াপাের সীমাল�ন 

একিট মারা�ক িবপদ। মুজািহদগণ েযসকল েরােগ আ�া� হেত পােরন, এটা হে� তার মেধয্ সবর্িনকৃ� 

েরাগ। এর িকছু অিভজ্ঞতাও রেয়েছ, যা উপেদশ �হণকারীেদর জনয্ �রণীয় হেয় থাকেব। েযেকান ধরেণর 

সীমাল�নই একিট মরণবয্িধ, েযেকান ধেমর্র জনয্ ভয়ংকর। েযমন নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: “েতামরা �ীেনর 

মেধয্ সীমাল�ন করা েথেক েবঁেচ থাক, কারণ েতামােদর পূেবর্ যারা িছল, �ীেনর মেধয্ সীমাল�নই 

তােদরেক �ংস কেরেছ”। বণর্না কেরেছন আহমাদ, নাসায়ী ও অনয্ানয্ ইমামগণ। 

িতিন অনয্ হািদেস বেলেছন: “মুতানাি�উনরা (সীমাল�নকারীরা) �ংস েহাক”। িতন বার বেলেছন। বণর্না 

কেরেছন ইমাম মুসিলম। 

এটা �ীেনর মেধয্ েযেকান ধরেণর সীমাল�েনর বয্াপাের। আর যখন এই সীমাল�ন মুসলমানেদরেক 

তাকফীর করা, এ বয্াপাের দু:সাহিসকতা েদখােনা ও এর ভয়াবহতােক খােটা করার মাধয্েম হয়, তখন েতা 
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এটা আেরা েবিশ �ংসা�ক, ক্ষিতকারক ও িবনাশী হয়। আ�াহ আমােদরেক, আপনােদরেক এবং আমােদর 

সকল ভাইেদরেক এর েথেক েহফাজত করুন। 

আমরা বতর্মােন িকছু মুজািহদেদর বয্াপাের শুনিছ, তারা অনয্ানয্ মুজািহদেদরেক বা েযমন পূেবর্ উে�খ করা 

হল, সাধারণ মুসিলম জনসাধারণেক তাকফীর করেছ, তাই আমােদর উিচত, সবর্া�কভােব এর েথেক েবঁেচ 

থাকা এবং সবর্শি� িদেয় মুজািহদেদরেক এবয্াপাের সিঠক মানহােজর দীক্ষা েদওয়া। আিম এ িবষেয় 

অেনকগুেলা অিভজ্ঞতা লাভ কেরিছ, তার িকছু সারাংশ আপনােদর জনয্ তুেল ধরেবা। আশা কির তা উপকারী 

হেব। তা হে�: 

আমােদর ভাইেদরেক িনেজেদর েদাষগুেলার �িত মেনােযাগ েদওয়ার, তার সংেশাধন করার ও আ�শুি� 

অজর্ন করার এবং মানুেষর েদাষ-�িটর �িত দৃি� েদওয়া েথেক দূের থাকার দীক্ষা িদেবন। তােদরেক �ীেনর 

বয্াপাের িনরাপ�া ও মুি� কামনা এবং �ীেনর মেধয্ ইলম ছাড়া ফাতওয়া �দােনর ভয়াবহতার দীক্ষা িদেবন। 

যার মেধয্ গুরুতর হল, উপযু� ইলম ও কারণ ছাড়া মুসলমানেদরেক তাকফীর করার জনয্ সামেন বাড়া। 

তারা েযন উ�ম �ীনদারী ও পরেহজগারীর বয্াপাের সু�িস� উলামা ও ফুকাহােদর জনয্ এ দািয়� েছেড় 

েদন। তাই উলামা ছাড়া সাধারাণ মুজািহদেদরেক এ ধরেণর েযেকান মাসআলা বলেত পুেরাপুির িনেষধ করা 

হেব। আিমরেদর জনয্ আবিশয্ক দািয়� হল, তারা েযন সাধারণ মুজািহদেদরেক, যােদর কােফর হওয়ার 

হুকুমিট ইজিতহাদী, তােদর বয্াপাের অমুক েলাক কােফর..অমুক েলাক কােফর.. বলেত শুনেল রাগাি�ত হন 

এবং তােদরেক এবয্াপাের কথা বলা েথেক িনেষধ কেরন। 

যখন আমরা এটা করেত পারব, তখন সু-সংবাদ �হণ করেত পােরন সফলতার ইংশাআ�াহ। 

মুজািহদেদরেক রাসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص েথেক বিণর্ত এই হািদসিটর অথর্ েবাঝান: “ঐ বয্ি�র জনয্ সু-সংবাদ, যার 

িনেজর েদাষ (এর িচ�া) তােক অেনয্র েদাষ (চচর্া) েথেক িবরত েরেখেছ”। ইবেন হাজার (রহ:) বুলুগুল 

মারােম বেলন: হািদসিট ইমাম বা�ার রহঃ উ�ম সনেদ বণর্না কেরেছন। 

আেরা েশানান েয, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: “মুসিলম হল, যার হাত ও যবান েথেক অনয্ মুসিলমরা িনরাপদ 

থােক”। বণর্না কেরেছন বুখারী ও মুসিলম। 

আেরা শুনান, রাসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: “মুজািহদ হল, েয আ�াহর বয্াপাের িনজ নফেসর িবরুে� িজহাদ কের 

আর মুহািজর হল, েয ঐ সকল িবষয় েথেক িবরত থােক, যা েথেক আ�াহ িনেষধ কেরেছন”। 
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আেরা রেয়েছ মুআয ইবেন আনাস আলজুহানী রা: এর হািদস। িতিন বেলন, “আিম রাসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص এর সােথ 

এত এত িজহাদ কেরিছ। একবার েলােকরা মানুেষর বািড়-ঘর সংকীণর্ কের তুলল এবং রা�া-ঘাট ব� কের 

িদল, তখন আ�াহর নবী ملسو هيلع هللا ىلص একজন েঘাষক পাঠােলন, েযন েস মানুেষর মেধয্ এ েঘাষণা েদয়: “েয কােরা 

বািড় সংকীণর্ কের, েকান রা�া-ঘাট ব� কের েদয়, তার েকান িজহাদ েনই”। বণর্না কেরেছন আবু দাউদ, 

আহমাদ ও অনয্ানয্ ইমামগণ।  

েকান েকান সূে� এই হািদেসর শে�র মেধয্ রেয়েছ: “অথবা েয েকান মুিমনেক ক� েদয়, তার েকান িজহাদ 

েনই”। 

 

ত�েধয্ ৩.  

মুজািহদ েনতৃবৃে�র উপর আবয্শয্ক হল, তারা সবর্া�ক ও কেঠারভােব সবর্দা েচ�া করেবন িনেজেদরেক ও 

অনুসারীেদরেক ঐ সকল আপদ ও বয্ািধ েথেক েহফাজত করেত, েযগুেলা মুজািহদেদর মােঝ এেস থােক। যা 

অেনক। তেব তার মেধয্ কেয়কিট হল: আ�তৃি�, আ�গবর্, অহংকার, সৃি�র উপর বড়� েদখােনা ও তােদর 

উপর জুলুম করা। কারণ এগুেলা হল ঈমান ন�কারী েরাগ ও �ংেসর কারণ। এর েথেক আ�াহর আ�য় 

�াথর্না করিছ। 

কারণ মুজািহদগণ যিদ আ� পযর্ােলাচনা ও উপকারী ইলেমর বমর্ পিরধান না কেরন, তাহেল পেথর দীঘর্তা ও 

িন:স�তায় এবং তােত েয শি�, �ভাব ও িবজয় অিজর্ত হয়, কখেনা েয অসহেযাগীতার স�ুখীন হেত হয়, 

উ�াহর এমন স�ানেদর েথেক, যােদরেক সাহাযয্কারীই মেন করা হত এবং িজহােদর পেথ চলার কারেণ েয 

অিধক সংখয্ক দুশমন ও �িতপেক্ষর স�ুখীন হেত হয়, তার কারেণ এই সকল বয্িধগুেলা িবিভ� প�ায় তার 

মােঝ এেস যােব এবং িবিভ� েকৗশল ও �েচ�ার মাধয্েম তার মােঝ শয়তােনর �েবশ করা সহজ হেয় 

যােব। ফেল শয়তান তােক ধের েফলেব এবং তার একাকী� ও সহায়হীনতার সুেযােগ তার উপর আরাম 

কের বসেব। ফেল েস পেড় যােব মহা অিনে�র মেধয্ এবং শয়তান তার িজহাদেক বয্াথর্ করেত সফল হেয় 

যােব। 

নবী ملسو هيلع هللا ىلص আমােদরেক জািনেয়েছন েয, শয়তান আদম স�ােনর জনয্ আ�াহর পেথর সামেন িবিভ� সূরেত বেস 

থােক। েস তার �ীন, িহজরত ও িজহাদেক ন� কের িদেত েচ�া কের। রাসূলু�াহ ملسو هيلع هللا ىلص বেলন: “িন�য়ই 

শয়তান আদম স�ােনর জনয্ তার সকল পেথ বেস থােক। তার জনয্ ইসলােমর পেথ বেস তােক বেল, তুিম 

ইসলাম �হণ করেব আর েতামার িপতৃপুরুষ ও পূবর্পুরুেষর ধমর্ পিরতয্াগ করেব? তখন েস তার অবাধয্তা 
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কের ইসলাম �হণ কের েফেল। অত:পর তার জনয্ িহজরেত পেথ বেস তােক বেল, তুিম িহজরত করেব 

আর েতামার েদশ ও েতামার আকাশেক েছেড় যােব? িনি�ত েজেন, দীঘর্তায় িহজরতকারীর দৃ�া� হল 

েঘাড়ার মত। তখন েস তার অবাধয্তা কের িহজরত কের েফেল। অত:পর শয়তান তার জনয্ িজহােদর পেথ 

বেস তােক বেল, তুিম িজহাদ করেব, তা েতা জান ও মােলর ক্ষিত করা? তুিম যু� করেব, িনহত হেব, তখন 

েতামার �ীেক অনয্ েকউ িববাহ কের েফলেব, েতামার স�দ ব�ন কের েফলা হেব? তখন েস তার 

অবাধয্তা কের িজহােদ চেল যায়। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলন: েয এমন কের, আ�াহর উপর দািয়� হেয় যায় তােক 

জা�ােত �েবশ করােনা। (অথর্াৎ আ�াহ িনেজর দািয়� বািনেয় েনন)। েয িনহত হয়, আ�াহর উপর দািয়� 

হেয় যায় তােক জা�ােত �েবশ করােনা। যিদ ডুেব মারা যায়, তাহেলও আ�াহর উপর দািয়� হেয় যায় তােক 

জা�ােত �েবশ করােনা। অথবা যার সওয়ারী তার ঘাঢ় েভে� েফেল, তার বয্াপােরও আ�াহর উপর দািয়� 

হেয় যায় তােক জা�ােত �েবশ করােনা”। বণর্না কেরেছন ইমাম আহমাদ, নাসায়ী ও অনয্ানয্ ইমামগণ। 

আর এর কারণ, যা পূেবর্ বেলিছ, �ীনী িফকেহর ঘাটিত। তাই এর িচিকৎসাও �ীনী িফকহ ও বুঝ অজর্ন, 

সিঠক ইসলামী তারিবয়াহ �হণ ও আ�শুি�র �িত মেনােযাগ েদওয়া। অত:পর আিমরেদর মেধয্ যারা  

আমানতদার, েনককার, পরেহজগার, ভারসাময্পূণর্ েমজাজ ও ভারসাময্পূণর্ আখলােকর অিধকারী, ৈধযর্য্, 

সহনশীলতা ও বদানয্তার অিধকারী, যারা শুধু আ�াহর জনয্ িবলায়, েকান �িতদান ও কৃতজ্ঞতার আশা কের 

না, যারা তােদর জনগেণর উপর ে�হশীল, সৃি�জীেবর �িত দয়াশীল, যােদর �িত আ�াহও দয়া করেবন, 

তােদরেক দািয়�শীল বানােনা। 

আ�াহ তা’আলা বেলন: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا اِبهللَِّ َوَرُسوِلِه مثَُّ َملْ يـَْراَتبُوا َوَجاَهُدوا أبَِْمَواهلِِ { ُ ِإمنَّ َ ِبِديِنُكْم َواهللَّ ْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن ُقْل أَتـَُعلُِّموَن اهللَّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم َميُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل  ُ َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم َال َمتُنُّو يـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َواهللَّ ا َعَليَّ ِإْسَالَمُكْم َبِل اهللَّ

ُ َبِصٌري ِمبَا تـَْعَملُ  َ يـَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َواهللَّ ُتْم َصاِدِقَني ِإنَّ اهللَّ  }ونَ ِلْإلِميَاِن ِإْن ُكنـْ

মুিমন েতা তারা, যারা আ�াহ ও তার রাসূলেক অ�র িদেয় �ীকার কেরেছ, তারপর েকানও সে�েহ পেড়িন 

এবং তােদর জান-মাল িদেয় আ�াহর পেথ িজহাদ কেরেছ। তারাই েতা সতয্বাদী। (েহ রাসূল! ওই �াময্ 

েলাকেদরেক) বলুন, েতামরা িক আ�াহেক েতামােদর ঈমান স�েকর্ অবগত করছ? অথচ আ�াহ যা-িকছু 

আকাশম�লীেত ও যা-িকছু পৃিথবীেত আেছ, সবই জােনন। আ�াহ সবর্ িবষেয় পিরপূণর্ জ্ঞাত।  

তারা ইসলাম �হণ কের েতামার উপকার কেরেছ বেল মেন কের। তােদরেক বেল দাও, েতামরা েতামােদর 

ইসলাম �ারা আমােক উপকার কেরছ বেল মেন কেরা না; বরং েতামরা যিদ বা�িবকই (িনেজেদর দািবেত) 
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সতয্বাদী হও, তেব (েজেন েরখ) আ�াহই েতামােদর �িত অনু�হ কেরেছন েয, িতিন েতামােদরেক ঈমােনর 

েহদায়াত দান কেরেছন।  

ব�ত আ�াহ আকাশম�লী ও পৃিথবীর যাবতীয় িবষয় জােনন। আর েতামরা যা-িকছু করছ, আ�াহ তা 

ভালভােব েদখেছন”। (সূরা হুজরাত: ১৫-১৮) 

এই আয়াতগুেলােত আ�াহ তা’আলা ঈমােনর ৈবিশ�য্েক সীমাব� কেরেছন ঐ সকল েলাকেদর মােঝ, যারা 

আ�াহ ও তার রাসূেলর �িত িব�াস �াপন কেরেছ, অত:পর তােদর েথেক েকান সে�হ পাওয়া যায়িন এবং 

তারা এক আ�াহর পেথ িজহাদ কেরেছ িনেজেদর স�দ ও জীবন বয্য় কের। তারপর আ�াহ তা’আলা এই 

আয়াতগুেলার আেলাচয্ বয্ি�েদরেক ভৎর্সনা ও ধমিক �দান কেরেছন (তারা িছল িকছু �াময্ েলাক)। কারণ 

তারা আ�তৃি�র সােথ দািব কেরিছল এবং িনেজেদর বয্াপাের বলিছল েয, তারা ঈমান এেনেছ, অথচ তারা 

পূেবর্া� গুণগুেলােত গুণাি�ত হয়িন। আ�াহ তা’আলা তােদর আেরা িন�া করেলন েয, তারা িনেজেদর 

ইসলােমর �ারা রাসূল ও মুিমনেদর উপর অনু�হ �কাশ করিছল। তাই আ�াহ তা’আলা রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص েক আেদশ 

কেরন, তােদরেক িনেজেদর ইসলােমর �ারা অনু�হ �কাশ করেত িনেষধ করেত এবং জািনেয় িদেলন েয, 

অনু�হ েকবল আ�াহরই। 

�কৃত মুিমনেদর গুণাবলী উে�খ করার পর েমৗিখক দািবর উপর আ�তৃ� হওয়ার িন�া করা এবং অনু�হ 

�কাশ ও �কাশকারীেদর িন�া করার মােঝ এই েরাগিটর আশ�া, ঈমােনর সােথ তার ৈবপরী� ও মুিমেনর 

ৈবিশে�য্র সােথ তার অসাম�সয্তার ইি�ত রেয়েছ। আ�াহই ভাল জােনন। 

তে�েধয্ ৪.  

মুজািহদ েনতৃবৃে�র আবশয্কীয় দািয়� হল, তারা মুজািহদেদর কাতারসমূহেক িনি�� করা, তােদর মােঝ 

স�ীিত �াপন করা, তােদরেক ঐকয্ব� করা এবং তােদর একজেনর সােথ আেরকজেনর ভালবাসা �াপন 

করার েচ�া করেবন েযেকান শরয়ী প�ায়, চাই তা কথা েহাক বা কাজ েহাক। তােদরেক েসইভােব গঠন 

করেবন, েযমন নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন: “পার�িরক ভালবাসা, দয়া ও অনু�েহর েক্ষে� মুিমনেদর দৃ�া� 

হল একিট েদহ, যখন তার একিট অ� আ�া� হয়, তখন তার জনয্ সম� শরীর �র ও অিন�ায় েভােগ”। 

বণর্না কেরেছন বুখারী ও মুসিলম। 

আ�াহ তা’আলা বেলেছন: 

 {إن هللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صّفاً كأ�م بنياٌن مرصوص}
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“িন�য়ই আ�াহ ঐ সকল েলাকেদরেক ভালবােসন, যারা তার পেথ এমনভােব কাতারব� হেয় যু� কের, 

েযন তারা িশশাঢালা �াচীর”। 

তাহেল আ�াহ তা’আলা এটােক ভালবােসন, এটা পছ� কেরন এবং এর আেদশ কেরন। সুতরাং আমােদর 

উপর আবশয্ক হল, এটা বা�বায়েনর েচ�া করা। 

আর এটা হেব মুিমনেদর মােঝ ভালবাসা সৃি�র িবিভ� উপায় অবল�ন করার মাধয্েম এবং তার িবপরীত 

মতিভ�তা, িবি��তা, িবেভদ, শ�তা, অিভশ�াত ও িছ�াে�ষেণর উপকরণগুেলা ব� করার মাধয্েম। 

আর আমরা েতা জািন, আমােদর পিব� শরীয়ত পার�িরক ভালবাসা সৃি�র িবশদ উপায়সমূেহর মেধয্ অেনক 

বাকয্ও িশিখেয়েছ এবং পার�িরক স�কর্ে�দ, েদাষচচর্া, শ�তা ও িবে�ষ সৃি�র সবর্�কার উপকরণ েথেক 

সতকর্ কেরেছ িব�ািরতভােব, বয্াপক ও সাধারণভােব। এটা আ�াহ �দ� মহান শরীয়েতর েসৗ�যর্য্াবলীরই 

অংশ। এবয্াপাের িব�ািরত আেলাচনা অেনক দীঘর্ হেব। তাই তা যথা�ােন আহেল ইলেমর িকতাবসমূেহ েদখা 

েযেত পাের। েযমন সুলুক, আখলাক ও ফাযােয়েলর িকতাবসমূহ এবং হািদস ও হািদেসর বয্াখয্া��সমূহ। 

আবু হুরায়রা রা: েথেক বিণর্ত, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বেলন: “েতামরা কুধারণা েথেক েবঁেচ থাক। কারণ কুধারণা হল 

সবেচেয় বড় িমথয্া কথা। েতামরা েখাটােখািট কেরা না, েদাষ তালাশ কেরা না, পর�ের িববাদ কেরা না, 

পর�ের িহংসা কেরা না, পর�েরর �িত িবে�ষ েরেখা না এবং এেক অপেরর গীবত কেরা না। েতামরা 

আ�াহর বা�া ও পর�র ভাই ভাই হেয় যাও, েযমন েতামােদরেক আ�াহ আেদশ কেরেছন। এক মুসিলম 

অপর মুসিলেমর ভাই। েস তার উপর জুলুম করেব না, তােক েছেড় িদেব না এবং তােক অবজ্ঞা করেব না। 

তাকওয়া এখােন। তাকওয়া এখােন। তাকওয়া এখােন। এই বেল িতিন তার বুেকর িদেক ইশারা কেরন। 

েকান মুসিলেমর িনকৃ� হওয়ার জনয্ এটাই যেথ� েয, েস তার ভাইেক তু� কের। মুসিলেমর �িতিট ব� 

অনয্ মুসিলেমর উপর হারাম তথা তার র�, তার ই�ত ও তার স�দ”। বণর্না কেরেছন ইমাম মােলক, 

বুখারী, মুসিলম, আবু দাউদ ও িতরিমিয। শ� মুসিলেমর। যা ইমাম মুনিযিরর আ�ারগীব ওয়া�ারহীব িকতােব 

এেসেছ। 

েমাটকথা, মুজািহদ েনতৃবৃে�র এর �িত সবেচেয় েবিশ গুরু� িদেত হেব। 

এ�ােন এই বয্াপাের মুজািহদেদর মােঝ �তয্ক্ষমান িকছু ভুল-�িটর �রূপ উে�খ করা ম� হেব না, যােত 

তার �কৃত রূপ ও তার �িতকােরর বয্াপাের পিরপূণর্ সেচতন হওয়া যায় এবং যােত আমরা তা কাযর্ত 

বা�বায়ন করেত পাির। কারণ ইলেমর উে�শয্ই হে� আমল। েসগুেলার মেধয্ একিট হল: 
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িকছু আিমরগণ এেত স�� হয় েয, তার অনুসারী ও ৈসনয্গণ অনয্ানয্ আিমর ও মুজািহদেদর স�ােন আঘাত 

হানুক। তারা তােদরেক এ েথেক িনেষধ কেরন না। বরং কখেনা তারা এর উপর উৎসাহ ও সাহস েদন। 

েকান িবেরােধর কারেণ অথবা অনয্ আিমেরর সােথ িবে�ষ থাকার কারেণ অথবা তার উপর �ভাবশালী হওয়া 

ও তােক তু� করার ই�ায়।  

এিট একিট বয্ািধ, �েতয্েকর িনেজরই এর িচিকৎসা করার দািয়�। এেক্ষে� শীষর্�ানীয় েনতৃবৃে�র দািয়�, 

তােদর েনতৃ�াধীন তােদর অধীন�েদরেক পযর্েবক্ষণ করা, িচিকৎসা করা, েবাঝােনা এবং শাি� েদওয়া এবং 

আিমরেদর উিচত তােদর অনুসারীেদর মােঝ অনয্ানয্ আিমর ও মুজািহদেদর বয্াপাের েকান কথা শুনেত েপেল 

তােদরেক িনেষধ করা। তােদরেক গীবত, অপবাদ, মুসলমানেদর স�ােনর বয্াপাের যবান চচর্া করা এবং 

যবােনর সকল অপচচর্া েথেক ও অেহতুক কথাবাতর্া েথেক িবরত রাখা।  

আর আিমর এগুেলা িকভােব করেবন, যিদ িতিন �ীয় �ীেনর বয্াপাের বুঝমান, আ�াহর পিরচয় লাভকারী, 

মু�াকী, আ�াহর জনয্ আ�সমােলাচনাকারী ও তার জনয্ একিন� না হন?! 

মুজািহদেদর সংগঠন ও দলসমূেহর মেধয্ এটা অেনক েবিশ হয় েয, তারা িনেজেদর দেলর, িনেজেদর 

আিমরেদর ও িনেজেদর কাজ-কেমর্র �শংসা কেরন এবং তা িনেয় পর�েরর সােথ গবর্ করেত থােকন আর 

অনয্েদরেক তু� কেরন এবং তােদর বয্াপাের এমন কটুি� করেত থােকন েয, তারা কাজ কের না, তারা 

িকছুই কেরিন। আমরা কাজ কেরিছ। আমরা অেনক বীরে�র �াক্ষর েরেখিছ, অেনক অিভযান পিরচালনা 

কেরিছ।  

এেত কেয়ক �কার আি�ক বয্িধর সংিম�ণ রেয়েছ। আ�াহ তা’আলার িনকট মুি� ও িনরাপ�া কামনা 

করিছ। িজহাদী েনতৃবৃে�র অবশয্ দািয়�, এ সবগুেলার সংেশাধন করা। িবনয়, ইখলাস ও ম� পিরণিতর 

ভয় সৃি�র মাধয্েম। আ�াহই আমােদর জনয্ যেথ�। িতিন উ�ম কমর্িবধায়ক। 

কুধারণা। কুধারণা িক িজিনস আপিন জােনন? এটা মুজািহদেদর মােঝ অেনক েবিশ। এটা তােদরেক একজন 

আেরকজেনর সমােলাচনা করা ও একজন আেরকজেনর উপর অপবাদ েদওয়া পযর্� েপৗঁেছ েদয়। একজন 

আেরকজেনর বয্াপাের অিভেযাগ কের েয, তার এই এই উে�শয্। আেরকজন তার ভাইেয়র একিট কথা বা 

কাজেক এমন দুিনয়াবী বয্াখয্া কের, যার িভি� হে� েনতৃে�র িবরুে� নামা, �ভাবশালী হওয়া এবং ক্ষমতা 

ও স�ান অজর্ন করা। 

একজন আেরকজেনর িবরুে� অপবাদ েদয়, েস শ�র েগােয়�া সং�ার এেজ�। এধরেণর আেরা অেনক, যা 

গুেণ েশষ করা যােব না �ায়। এটা চরম আশ�াজনক িবষয়। 



 

 

18 আমার স�ািনত মুজািহদ েনতৃবৃ� ও কমা�ার ভাইেদর �িত! 

তাই িজহাদী েনতৃবৃে�র আবশয্ক, তারা েযন একজন মুসিলেমর অনয্ মুসিলম ভাইেয়র �িত সুধারণা রাখার 

বয্াপাের সকল মানুেষর জনয্ আদশর্ হন এবং এই উ�ত চির� ও মহান ৈবিশ�য্ তার অনুসারী ও 

ৈসিনকেদরেকও িশক্ষা দান কেরন। 

আমরা আ�াহর তা’আলার িনকট �াথর্না কির, আ�াহ আমােদরেক ও আপনােদরেক পূণর্া� ঈমান নসীব 

করুন, আমােদরেক েনক আমেলর তাওফীক দান করুন, আমােদরেক আমােদর িজহাদ ও িহজরত সংরক্ষণ 

করার তাওফীক দান করুন, তার দয়া, অনু�হ ও মহানুভবতায় আমােদর জনয্ তা পিরপূণর্ কের িদন। 

িন�য়ই িতিন েনয়ামত ও অনু�েহর মািলক। িতিন ছাড়া েকান উপাসয্ েনই। িতিন ছাড়া েকান রব েনই। 

সবেশেষ সম� �শংসা আ�াহর জনয্, িযিন জগতসমূেহর �িতপালক। রহমত বিষর্ত েহাক মুহা�দ ملسو هيلع هللا ىلص তার 

পিরবারবগর্ ও তার সম� সাহাবীেদর উপর। 

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু�ািহ ওয়াবারাকাতুহ। 

যুলিহ�াহ, ১৪৩১ িহ:। 

আসসাহাব িমিডয়া েস�ার 


